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Horari de Serveis
Ajuntament de Canet i Jutjat de Pau:
Oficina municipal: Matí: de dilluns a divendres de 9 a
13 h. Tarda: de dilluns a divendres de 17 a 20 h.
Alcalde: Hores convingudes, a partir de les 19 h.
Secretari: Atenció al públic, dimarts i dijous de 17 a
19 h.
Servei d’Urbanisme (arquitecte tècnic municipal): Dimarts i dijous de 18 a 20 h.
Consultori mèdic (A partir de l’11 de gener 2010):
Dra. Laura Guerrero: dimarts de 12 a 13 h.
Infermera, Montse Busquets: dimarts de 16 a 17 h.
Recollida d’escombraries: Dilluns, dimecres i
divendres (temporada d’estiu).
Dilluns i divendres (temporada d’hivern).
Recollida de mobles i trastos vells: El tercer
dimecres de cada mes. Cal avisar a l’Ajuntament si es
vol que passin a recollir-ho a la mateixa casa, sinó
deixar-ho al costat del contenidor més proper el dia
abans al vespre.
Recollida de gossos i animals perduts: Cal trucar
a l’Ajuntament.
Deixalleria comarcal:
Pol. Ind. Joheria Centre, Ctra. de Cartellà-Sant
Gregori. Horari de recollida: Dissabtes de 10 a 14 h i
de 16 a 20 h.

Horari de Misses
Canet: Diumenge, a 2/4 de 10 menys el cinquè
diumenge.
Adri: Cinquè diumenge del mes a 2/4 de 10.
Montcal: Ocasionalment i en dades assenyalades.
Rocacorba: Primer diumenge de cada mes. Hivern
a les 5 de la tarda. Estiu a les 6 de la tarda.
Despatx parroquial Sant Gregori: (Església
nova). Divendres de 6 a 8 del vespre.
Tels. 972 20 63 09 i 972 42 81 56

RECICLATGE D’OLIS DOMÈSTICS
Darrerament hem detectat un increment d’olis i
de greixos que s’aboquen a la depuradora
municipal, amb el conseqüent perjudici que això
comporta. Us agrairem que feu el màxim esforç
per evitar que aquests olis domèstics, es llencin
pels desaigües i vagin a parar a la depuradora.
Us recordem que a la deixalleria de Sant Gregori
(polígon de la Jueria) s’hi poden dipositar aquests
tipus de residus de difícil eliminació.

Telèfons d’Interès
Ajuntaments
Ajuntament Canet d’Adri

972 42 82 80
Fax: 972 42 95 13
Alcalde (Jaume Frigolé)
972 42 82 81
Ajuntament de Sant Aniol de Finestres 972 44 30 04
Ajuntament de Sant Martí de Llémena 972 44 30 34
Ajuntament de Sant Gregori
972 42 83 00
Emergències
Ambulàncies
061/972 41 00 10
Bombers
085
Emergències
112
Mossos d’Esquadra
088/972 188 800
Policia Nacional
091/972 22 00 25
Assistencial
Cap Dr. J. Vilaplana-Taialà 972 22 76 35/972 22 76 36
Dispensari Municipal Sant Gregori
972 42 99 28
Assistents socials
972 42 99 28
Hospital de Girona Dr. Josep Trueta
972 94 02 00
Ambulatori Taialà
972 22 76 35
Ambulatori Cap Güell
972 21 05 15
Farmàcia Sant Gregori
972 42 82 05
Assistent social Consell Comarcal
972 21 32 62
Serveis
Parròquia de Canet d’Adri (Mn. Enric)
629 22 00 29
Col·legi públic Agustí Xifra (St. Gregori) 972 42 81 82
Llar d’Infants Sant Gregori
972 42 84 34
Espai Jove Cal Bolet (St. Gregori)
972 42 90 72
Biblioteca Miquel Martí i Pol
972 42 90 05
Casal d’avis-Centre Cívic St. Gregori
972 42 86 66
Consel Comarcal del Gironès
972 21 32 62
Correus
902 19 71 97
Estació d’autobusos
972 21 23 19
Renfe
972 20 70 93/902 24 02 02
Taxi-Pilar Martí
972 44 30 35/686 59 02 79
Empreses
OIT Aeroport Girona-Costa Brava
972 18 66 00
Telefònica avaries
1002
Xaloc - recaptació
872 08 17 91
Prodaisa (aigua)
972 20 20 78
Enher - avaries
900 77 00 77
Altres
Creu Roja
972 22 22 22/972 20 04 15

Horari d’autobús públic
CANET D’ADRI - GIRONA
Sortida 8.07 h arribada a Girona 8.45 h (*1)
Sortida 15.52 h arribada a Girona 16.15 h (*1)
Sortida 19.52 h arribada a Girona 20.15 h (*2)
GIRONA - CANET D’ADRI
Sortida 7.00 h arribada a Canet d’Adri 7.23 h (*1)
Sortida 14.30 h arribada a Girona 14.52 h (*1)
Sortida 18.30 h arribada a Girona 18.53 h (*2)
(*1) de dilluns a dissabtes feiners.
(*2) de dilluns a divendres feiners.
PREUS BITLLETS ANY 2008
Canet d’Adri a Llorà ...............................
Canet d’Adri a Pla de Sant Joan ................
Canet d’Adri a Sant Martí de Llémena ........
Canet d’Adri a Sant Esteve de Llémena ......
Girona a Canet d’Adri .............................

Amb la col·laboració de la

Dipòsit legal: GI-1177-98
Impressió i maquetació: Impremta Monserrat
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1,30 €
1,40 €
1,60 €
1,80 €
2,00 €

Per a qualsevol consulta trucar al tel. 972 24 50 12 o a
la pàgina web de l’empresa Hispano Hilarienca.
NOTA IMPORTANT: Quan s’agafi el bus a Girona és
important que s’indiqui al xòfer que es vol anar a
Canet d’Adri.
La parada per agafar l’autobus a Canet d’Adri és
davant l’Ajuntament i a Plaça del Poble (La Sala) i a
Girona la parada és a l’estació d’autobusos.

Un tema d’actualitat
LA TRANSPARÈNCIA
La televisió, els diaris i tots els mitjans de comunicació, tant si són
catalans com si són de la resta d’Espanya ja porten moltes setmanes
“ventilant” el descobriment de les males gestions i els “forats” immensos
perpetrats per persones que ostentaven càrrecs de gran confiança dins la
política o la direcció d’Entitats emblema de la cultura.
Tan entregats estaven en la seva feina que no paraven de posar mà a
la caixa de les Entitats, digues, Palau de la Música Catalana i altres
organismes de gran renom institucional.
Això crea en el ciutadà normal una desconfiança general, que no es
gens bó per a la bona marxa de les Entitats dels pobles. I menys ara, que
Espanya està sofrint una forta crisi. Aquests casos fan molt de mal. És allò
de la poma podrida enmig de les bones... i no se sap mai si a sota de la
caixa encara n’hi haurà més de pomes podrides.
I per això la paraula “transparència” mai ha estat tan utilitzada com
ara. Volem que els comptes siguin “transparents” clars i que no hi hagi
enganys.
Sortosament són casos aïllats, la majoria dels pobles, la majoria dels
Ajuntaments segur que poden presumir d’aquesta transparència en
l’administració dels bens de la comunitat, dels veïns, que és a qui es
deuen, i per a qui han de vetllar.
Respecte a Canet d’Adri –i ara en aquests moments més que mai–, no
es pot negar que “transparència” n’hi ha al nostre Ajuntament. Perdoneu
la broma, però poques vegades he vist un Ajuntament tant transparent
com el de Canet. El cel es veu des de totes les finestres, i em diuen que els
“comptes” també són així de clars, transparents. Doncs, creiem-ho,
d’acord!
El gat vell

L’Ajuntament de
Canet d’Adri en
període de
remodelació
(novembre de
2009)

Foto portada:
Els Falcons del
Cava de Sant
Sadurní, en una
exibició a la Plaça
del Poble durant
la Festa Major
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Festes Majors
Coincidint amb la canícula de l’estiu, a Biert
varen celebrar la seva particular festa, en honor a
Sant Martí. Cada vegada hi acudeix més gent, que
s’escampa pels voltants de l’Església, va a l’ofici,
escolta unes sardanes i dóna un repàs al petit
refrigeri que sempre ens obsequien els
organitzadors. És una festa que es va afiançant
cada vegada més.
A Adri aquest any han pogut fer la festa en
pau... pel que es refereix al temps, doncs ja
portaven uns anys amb el patiment de si ve o no
ve la tempesta. També cada vegada hi va més
gent, amb ganes de poder contar el bon sopar que
serveixen, molt acurat, i també els actes festius
que tenen programats que donen brillantor a la
seva particular celebració.

Any de pedregades
Aquest any ha estat any de pedra. Pel maig
una forta pedregada va destroçar totes els horts
sense contemplació, i com que no n’hi havia
prou... pel setembre tornem-hi. En alguns llocs de
Canet d’Adri les pedres eren del tamany de nous i
encara més.

El pavelló
Segueixen amb tota periodicitat i aprofitant
aquest espai polifacètic, les clases d’aeròbic, els
balls de saló, els cursos de patinatge per a infants,
els actes reivindicatius de la MAT i altres activitats
que van sorgint.
A partir del mes d’octubre tots els dissabtes i
diumenges de 16 a 19.30 h el pavelló resta obert
per a tothom. Una iniciativa que permet als veïns,
tant la mainada com els adults fer ús d’aquestes
instal·lacions, un lloc de trobada per a tots els que
vulguin aprofitar-ho.

II caminada popular pel
municipi de Canet d’Adri
El 20 de setembre es va organitzar la II
Caminada Popular amb una xifra rècord
d'assistència: 329 participants. Tota la recaptació
va anar a càrrec d'ALARMAT. En acabar la
caminada, hi va haver un esmorzar de pa amb
tomàquet i embotit. De les tres rutes que
s'oferien, la mitja va ser la de més participació
(55%) on a banda del Puig d'Adri, transcorria pel
Clot d'Adri passant per Can Bailo, Can Heras i Can
Bosch d'Adri. A continuació, us fem una descripció
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del que va ser la ruta llarga: “Canet-Adri-BiertFoleià-Vaïnera-Canet”. És un recorregut d'uns 17
Km, amb una durada aproximada de poc més de 4
hores. Aquesta ruta mostra alguns dels indrets
més rellevants del municipi, com són el Puig
d'Adri, les meravelloses vistes de la serra de
Rocacorba i alguns masos com són Can Pou d'Adri,
Can Pararols, La Cadalt, Can Martí, Mas Vert, Can
Surra i Can Canet.
La ruta s'inicia al pàrking de l'esglèsia de Sant
Vicenç de Canet d'Adri. D'allí agafem la carretera
que va cap a Adri, i agafem el 2n trencant a la
dreta, per on passarem per una casa anomenada
Can Mota per tal de travessar tot el puig d'Adri fins
a arribar a mig camí de Can Rata i Cal Serratar del
Puig. Seguidament, baixem fins a arribar a Can
Pona i Can Rata i agafem el camí que ens queda a
la dreta, el qual ens portarà fins a Can Janot, d'on
es pot gaudir de tota una vista panoràmica de la
serra de Rocacorba. A continuació baixem fins a
arribar al Pla d'Adri. Un cop creuat la carretera
d'Adri, ens dirigim cap a Can Pou d'Adri seguint el
camí que ressegueix la Costa de la Uvera i que
travessa el Bosc de les Lloredes. En aquest indret
es pot gaudir de la vista que ofereix el Clot d'Adri.
Recentment, s'han obert nous camins en aquesta
zona de Biert, que ens porten a Can Pera i
continuem baixant fins a arribar a Can Pararols
(antic hostal de Biert). D'allí agafem un camí que
ressegueix el Serrat i els Plans de la Cadalt, d'on
es pot veure una meravellosa vista de la plana de
Foleià. Seguint el camí anem a parar a Mas Vert i
Can Martí i el primer trencant a la dreta ens porta a
Can Cavaller. Seguint en direcció oest, travessem
la riera de Can Cavaller per agafar el camí de
Foleià a Vaïnera. Des d'allí s'observa una
panoràmica de la plana de Canet. Un cop haguem
descendit uns quants metres, agafem un trencant
que queda a mà esquerra els quals ens porta a Can
Surra. Seguint el sender arribem a Can Canet,reconvertit
recentment en casa de turisme rural. Travessant el pla de Vila rasa
arribem al mas La Torra, ja en tram asfaltat. D'allí ja només ens
queda arribar altra cop a l'Esglèsia de Canet per tal d'acabar aquest
llarg (4 h 15 minuts aprox.) i agradable recorregut pel terme de
Canet d'Adri.

La festa major de Canet
Va començar amb el pregó, que aquest any va anar a càrrec del
exveí i fill de Canet, en Francesc Moradell i Pont, que va reseguir la
seva petita història dels records amb la gent amb la qual havia
conviscut tants anys a Canet d’Adri, explicant anècdotes curioses i
peripècies de la seva joventut. Va ésser molt aplaudit. Prèviament,
li va fer la presentació el nostre alcalde en Jaume Frigolé.
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Després d’uns breus focs d’artifici, el grup de
teatre de Canet, La Sínia va representar la obra
“El meu veí és un barrut”, amb una bona posta en
escena i magnífica interpretació, a la qual ja ens
tenen acostumats. Aquest any ha quedat quasi
resolt el problema de la acústica, amb l’estrena
dels nous equips de so i microfòns especials, amb
l’aportació en bona part de l’Ajuntament de Canet
d’Adri.
Seguidament, una curta sessió de Disco Mòbil
per donar fi a la jornada.
L’endemà els concursos de QUO VADIS, el IX
concurs de Botifarra i a la tarda la sessió de ball pel
conjunt TRÀNSIT.
El diumenge dia 27 de setembre, trobada experimental de xapes de cava. L’Ofici solemne i
repartiment de les ofrenes en memòria dels
patrons de Canet Sants Cosme i Damià.
A la plaça del poble espectacle amb els Falcons
del Cava de Sant Sadurní d’Anoia, que varen ésser
molt aplaudits en la seva actuació. Després,
sardanes.
A la tarda, al pavelló, els jocs infantils a càrrec
del grup La Lluna. Seguidament patinatge artístic
pels alumnes de la Vall del Llémena i xocolatada
per a tothom. Després sardanes i més tard ball,
tot amb l’Orquestra Empòrium.
El dilluns al matí, concurs local de Botifarra.
I ja per tancar la festa, com és tradició al
migdia DINAR POPULAR, amb un menú per lleparse els dits i amb bon acompanyament musical i
ball a càrrec del grup SI FA SOL.

20 de novembre al pavelló
Xerrada sobre “Igualtat d’oportuniutats” amb
diapositives sobre el tema. Hi va haver força
concurrència, malgrat que no s’havia fet massa
propaganda del tema.

Caminada al Jonquerol i
la cova de Boratuna
El passat 22 de novembre de 2009 va tenir lloc
una caminada popular al veïnat de Jonquerol i a la
cova de Boratuna, sota el lema “Coneix Canet
d'Adri Caminant”. Cal dir que la participació va ser
prou satisfactòria, malgrat la poca participació
dels veïns del poble. La caminada consistia en dos
recorreguts alternatius on la ruta llarga arribava a
la cova de Boratuna. L'objectiu de la caminada era
arribar als veïnats del Jordà i Jonquerol passant
pel camí ral de Canet i creuant les gorgues del Salt
d'en Rigau i de la Font de la Torre.
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ABOBS
I PLAGUICIDES NATURALS
Així està el pati... Sembla ser
que la història a la terra de la
mona bípeda amb cervell gran
s'allarga ja de 3 a 5 milions
d'anys, encara que només en fa
10000 que vàrem començar a
d o m e s t i c a r m a s s s i va m e n t
animals i a seleccionar i cultivar
cereals i altres plantes.
I només fa aproximadament 50
anys de la coneguda “Revolució
verda” dels anys seixanta, on la
producció per hectàrea de cada
agricultor va augmentar notablement gràcies a la mecanització i a l'ús d'agroquímics.
Però ja fa temps que el
deteriorament de la terra ha
començat a disminuir la
producció fins el punt que ara,
s'han d'augmentar les dosis
d'adobs químics i plaguicides,
però la producció segueix
disminuint.
Més trist és, que l'ús de
plaguicides no evita la pèrdua
d'un 30% de la producció
agrícola, xifra similar a la del
segle passat quan encara no
s'utilitzava la química sintètica.
El pitjor de tot és la disminució de la qualitat nutricional i
la pèrdua de terres cultivables
per a la salinització, nitrificació
d'aigües i desequilibris dels
ecosistemes.
A Canet i rodalies trobem
plantes amb efectes protectors
dels cultius que actuen com a
reforçants, repel·lents o destructores dels paràsits.
L'ús d'aquestes plantes pot
ser fent:
Aigües macerades: Com a
norma general s'agafa una
galleda de plàstic i s'emplena
amb 10 litres d'aigua per 1 quilo
de planta fresca, es deixa 2 o 3
setmanes.
Decocció: Fer bullir les plantes
durant 15 o 20 minuts i deixar
refredar.
Tots aquests preparats es
poden barrejar amb una mica
d'argila o sabó potàssic perquè

s'enganxin millor a les fulles.
Aigua d'Ortigues
- Fertilitzant: Diluir 1 part
d'aigua macerada d'ortigues
per 10 parts d'aigua. Regar.
-Prevenció de malalties causades per fongs “criptogàmiques”: Diluir 1 part d'aigua
macerada en 15 o 20 parts
d'aigua i regar les plantes a
primera hora del matí.
-Contra la “clorosis vegetal”:
Això es dóna quan les plantes
grogueixen a causa de la calç de
l'aigua, l'excès de calç bloqueja
l'absorció de nutrients i les
plantes grogueixen per falta de
ferro.
Diluir 1 part d'aigua macerada
per 10 parts d'aigua i regar
sobre les plantes joves o al
néixer els brots.
Alls
Contra malalties causades per
fongs, bacteries, àcars, pulgons,
mosca de la pastanaga i
repel·lent de cargols.
50 gr. d'alls triturats fer-los bullir
en 1 litre d'aigua, es filtra i
s'afegeix ½ litre d'aigua més.
Pulveritzar sobre les plantes a
ple sol durant 3 dies seguits.
Cua de Cavall “molt abundant a la riera de Canet”
Contra l'oidio “fongs blancs que
surten a la familia de carbasses,
cogombres, carbassons, melons...S'assequen les fulles.
Tambè és pot atacar espolvorejant pols de sofre directament aprofitant la humitat del
matí.
Contra mildiu “fong de les
tomaqueres, patates, la
vinya...”Contra la Roya “plantes
lleguminoses”
Es fa una decocció amb 1 quilo
de planta fresca per 10 litres
d'aigua. Es rega esporàdicament
durant tota la primavera i l'estiu
per sobre les plantes a hores de
poc sol com a preventiu, diluint 1
part d'aquesta decocció per 5

Alls i Maceració aigua d’ortigues
parts d'aigua, però si ja hi ha les
malalties, a aquesta preparació
se li afegeix 1% de silicat de
sosa.
Altres trucs
Cargols i llimacs: posar un pot
amb cervessa i mig enterrar-lo,
s'ha d'anar buidant.
Mosca de la Fruita: penjar de
l'arbre una garrafa de 5 litres
amb mig litre de suc de fruites “
el més econòmic, amb més
sucre, colorants... ”i totes les
mosques de la fruita i papallones
aniran ofegant-se atretes per la
olor”.
ROSA DE CAN MENA

Cua de cavall
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Demogràfiques any 2009
Naixements

Casaments

- Magí Pujol i Cadanet, fill de Mª del Mar i
Sílvia, va nèixer el dia 27 d'abril de 2009.
c/Mossen Josep Palou.
- Clara Nieto i Tornabells, filla de Francisco
Javier i de Rosa Mª, va nèixer el dia 25 de maig
de 2009. c/Camí del Jordà.
- Bernat Nieto i Tornabells, fill de Francisco
Javier i de Rosa Mª, va nèixer el dia 25 de maig
de 2009. c/Camí del Jordà.
- Emma Llagostera i Garcia, filla d'Adan i de
Montserrat, va nèixer el dia 29 de juny de
2009. c/Camí del Jordà.
- Josep Trafach i Badosa, fill de Josep i de
Mònica, va nèixer el dia 18 d'agost de 2009.
c/Boratuna.
- Narcís Bonmatí i Perez, fill de Enrique i
d'Ana, va nèixer el dia 1 de setembre de 2009.
Montbó.
- Joan Perez i Perez, fill de Oscar i de Carme,
va nèixer el dia 19 de novembre de 2009. Can
Carlus.

- Maria del Mar Pujol i GarciaBarzanallana i Sílvia Cadanet i Godo, es
varen casar el dia 25 d'abril de 2009, al Jutjat
de Pau. c/ Mossen Josep Palou.
- Juan Ramon Navarrete i Rabionet i Irene
Bosch i Congost, es varen casar el dia 16 de
maig de 2009, a la parròquia de Canet. av.
Rocacorba.
- Francisco-Javier Nieto i Andreu i RosaMaria Tornabells i Abuli, es varen casar el
dia 11 de setembre de 2009, al Jutjat de Pau.
c/Camí del Jordà.
- Jose-Antonio Pozanco i Lancho i Ana
Maria Planellas i Arnau, es varen casar el
dia 5 d'octubre de 2009, al Jutjat de Pau.
c/Mossen Josep Palou.
- Patrick Marco i Bluteau i Johanna
Scheper, es varen casar el dia 19 de
setembre de 2009, a la parròquia de Canet.
Can Parragueres.
- Jose Maria Martinez i Ayats i Yolanda
Noguer i Masferrer, es varen casar el dia 7
de novembre de 2009, al Jutjat de Pau. Ca
l'Adroher.

Defuncions
-

Joana Boschdemont i Planas, va morir el dia 20 de febrer de 2009. Can Bosch de Montcal.
Rosa Pujolras Peracaula, va morir el dia 1 d'abril de 2009. Can Palou.
Jacinta Planellas i Suro, va morir el dia 29 d'abril de 2009. Can Joanic de Montcal.
Francisco Carreras i Devesa, va morir el dia 15 de juliol de 2009, a la Castanyeda de Montbó.
Joan Bosacoma i Serina, va morir el dia 10 d'agost de 2009. Can Caiell d'Adri.
Dorotea Roca i Genoveva, va morir el dia 17 d'octubre de 2009, a Can Manel.
Àngela Motgé Salvans, va morir el dia 4 de desembre de 2009, a Can Panella.

NOU SECRETARI MUNICIPAL

Nota informativa

El passat mes de juny es va nomenar a n'en
Miquel Àngel Ros i Jardí, nou secretari del
nostre ajuntament, en substitució d'en Josep
Maria Beltran i Reig que va presentar la seva
renúncia per motius personals.
En Miquel té una llarga trajectòria com a
secretari municipal, de més de vint anys en el
poble veí de Sant Aniol de Finestres.
Li donem la benvinguda al nostre municipi
i desitgem que es trobi a gust entre tots
nosaltres.

- L'Ajuntament ha aprovat la delegació del
cobrament dels rebuts de la taxa
domiciliària d'escombraries i de l'impost de
circulació de vehicles, al servei de recaptació
Xaloc de la Diputació de Girona, que fins ara
es cobraven en les oficines municipals.
- Així doncs, els rebuts de l'exercici 2010 els
cobrarà el servei de Xaloc, igualment que els
rebuts que hagin quedat pendents de pagar,
d'exercicis anteriors.
- Per a qualsevol consulta o informació al
respecte, no dubteu a posar-vos en contacte
amb les oficines municipals.
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PERSONATGES
PERSONATGES

JOAN VILAPLANA i TORRENT, metge
Era cap els anys 70, el
recordo perfectament. Jo venia
de tant en tant a Canet per veure
com anaven les obres de la casa
que ens estaven construint. I
moltes vegades em vaig creuar
amb ell –no el coneixia
personalment, llavors– i la seva
figura era sorprenent: un home
dret, elegant, quasi sempre amb
americana i barret i amb un aire
molt senyorial.
Anava o bé
damunt una petita moto
Soriano, o bé enfilat dalt d’un
tractor, que em sembla que era
un Ebro. Era una figura que de
fet no lligava amb el seu entorn,
però se’l veia sòlid i segur.
Nascut a Ginestar el 1910, i
mort el 1980 als setanta anys,
va ajudar i treballar de ferm en
les feines del molí, que era la
feina dels seus pares, i en uns
temps de moltes dificultats,
doncs, va arreplegar en la seva
infantesa les conseqüències de
la primera Guerra Mundial
(1914). En aquella època els
moliners no cobraven amb
diners, sinó amb gènere i això
comportava fer molts equilibris
per arribar a fi de mes i
dificultats a l’hora d’anar a una
escola de un cert nivell. Però se’n
van sortir. I en la seva plena
joventut, tenia 26 anys, va
ensopegar també amb la nostra
guerra, la del 36, que encara va
ésser pitjor.
Diu que ja de petit ho va tenir
ben clar: ell seria metge.
Cuidaria la gent, la curaria dels
mals dominants en aquells anys;
difterias, meningitis, tuberculosi, enfermetats que provenien de les penúries de la

postguerra. Va dir que volia ser
metge... i ho va ésser. I per
començar va establir “aconductats” a la zona des de Sant
Aniol de Finestres fins a Sant
Gregori i pobles colindants. Era
el prototip, el model, de metge
rural; les 24 hores del dia les
tenia al servei dels que el
demanaven, no importaven les
inclemències del temps, els
horaris inoportuns o els llocs
llunyants on havia d’acudir.
Es va casar amb la única filla
d’uns propietaris de Canet
d’Adri, –Can Fàbregas– i va anar
alternant l’estància entre
Ginestar i Canet d’Adri. Home de
grans coneixements i molt
aficionat a l’agricultura, va voler
fer seguir també tots els treballs
del camp que eren necessaris a
la seva finca; llaurava, repartia
els fems, sembrava i recollia les
collites i ho feia amb un tarannà
molt especial. La seva figura,
dalt del tractor, era inconfusible.
M’explicaven que moltes
vegades el paraven per fer-li
alguna consulta i ell, sense
baixar del tractor, es posava la
mà a la butxaca de l’americana i
extenia tranquil·lament una
recepta per algun malalt que
l’havia parat.
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Era un gran conversador, un
home de món, i li agradava
d’anar a reunions, juntes o
convencions i parlar dels temes
del moment. Respecte a la
medicina era com un il·luminat;
la sentia, era la seva devoció. En
canvi no va aceptar mai cap
càrrec pùblic i això que van
oferir-n’hi molts. I la veritat és
que tothom l’apreciava. També
va provar la faceta d’escriptor i
investigador. Un dels llibres
publicats “Teoria galvànica” que
tracta de la energia biològica en
relació amb els electrons del
nostre cos, és tot un tractat,
profund i complicat del que
passa dintre el nostre cervell. És
un llibre exclusivament per a
molt entesos en la matèria.
Com a propietari d’una gran
finca rústica i agrària –el Mas
Fàbregas– sostenia unes idees
molt adelantades sobre l’agricultura, els sistemes de cultiu i els
tractaments fitosanitaris dels
camps, per obtenir millors
collites.
Malauradament algunes de
les idees que va dur a terme no
van ésser ben vistes per alguns
veïns i es van haver d’abandonar. Una d’elles va ésser un
gran llac artificial, una gran
reserva d’aigua, com un pantà,

per tenir sempre aigua disponible. El llac va durar tres o
quatre anys –vegeu reportatge
publicat al número 6, del
Rocacorba– era molt bonic, hi
venien a niar ocells aquàtics i era
navegable! Jo mateix vaig pujar
una embarcació i en ple estiu
“navegavem” com si fos el llac
de Banyoles. Però per
deficiències bàsiques de
construcció dels murs de
contenció i el perill de
trencament d’aquests murs de
poca consistència varen
aconsellar eliminar-lo. I es va
acabar el llac.
D’ell se n’explicaven moltes
històries, anècdotes curioses
que omplirien moltes pàgines
d’aquesta revista, però, de
moment, almenys al Rocacorba
hem tret a la llum una petita
història d’un gran ciutadà, “en
Vilaplana el metge de Canet”.
Jordi Carreras

FOTOGRAFIES
- Certificat del títol de
metge, any 1936.
- El Molí de Ginestar, la
seva casa natal.
- Can Fàbregas a Canet
d’Adri, on va viure
alternant amb Ginestar
amb la seva dona i filla.
- Una reunió amb un grup
de metges gironins. Ell és
el tercer de la dreta.
- Amb el seu Citroen
Stromberg, anant de
visita.
- Amb la seva senyora
–Maria Vives de Palol– i la
seva filla, la Paquita.
- Encara solter al Col·legi
dels Germans Maristes.
- Dinant amb el Doctor
Pigem, un il·lustre metge
de la seva promoció.
- Amb la seva filla, Paquita i
el gendre, Leonardo.
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